บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ”หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของกรุงเทพมหานครใน
คราวเดียวกัน
การมีส่ ว นได้เสี ย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่ าว
ข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหารโดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือสามารถ
ใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอ
ราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรั บผิ ดในห้างหุ้ นส่ ว นจ ากั ด หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน
จากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
คาว่า “ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่า ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้ าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือ
ในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ ง การเป็นหุ้ นส่ วน หรือเข้าถือหุ้ นดังกล่าวข้างต้นของคู่ส มรส หรื อบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้น ส่วน หรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้
เป็น หุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริห ารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน
ให้ถือว่าผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือ หลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลั งประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
รายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับกรุงเทพมหานคร หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้
เกิดความได้เปรียบกรุงเทพมหานคร โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
-------------------------------------

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………….แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน………….. แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
 ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน…………..แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน………….แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน………….แผ่น
 ๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จานวน………….แผ่น
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง จานวน………….แผ่น
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 1 ปี
จนถึงวันเสนอราคา จานวน………….แผ่น
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จานวน………….. แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
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 ๔. อื่นๆ (ถ้ามี)






…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………………..................…………………ผู้เสนอราคา
(………………………………..............……)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน ............................. แผ่น
 ๒. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ ให้บุคคลอื่น







ทาการแทน จานวน…………..แผ่น
3. อื่นๆ(ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………
…………………………………………………………………………………..………….………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ…………..................…………………………ผู้เสนอราคา
(………………………...............……………)

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้าง / บริษัท.......................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่..............................................................จดทะเบียนเมื่อวันที่....... ...............................................
ทุนจดทะเบียน............................................บาท(................................................................. ................................)
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..........................ซอย.........................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด............. .........................
รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/ห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
6......................................................................................................................................
7......................................................................................................................................
8......................................................................................................................................
9......................................................................................................................................
10........................................................................................................................... .........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่.............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ...............................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................................

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้

บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
ห้าง / บริษัท............................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท.............................................................................................................................
สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.......................ซอย.............................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................
รายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
6......................................................................................................................................
7......................................................................................................................................
8......................................................................................................................................
9......................................................................................................................................
10...................................................................................................................... ..............
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่..............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ.................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................

หมายเหตุ

1. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
2. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ห้าง / บริษัท............................................................................
.
นิติบุคคลประเภทห้าง/บริษัท.............................................................................................................................
จานวนหุ้นทั้งหมด..............................................หุ้น สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..........................................
ซอย..............................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง............................ ........................
อาเภอ/เขต...................................................................จังหวัด..............................................................................
รายชื่อผู้มีอาาจควบคุม (ถ้ามี)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จานวนหุ้น

คิดเป็นร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารได้จัดทาขึ้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
รับรองไว้ ณ วันที่..............................................................
(ระบุวัน / เดือน /ปี ที่ยื่นเอกสาร)

ประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................
ลงชื่อ................................................................................
(.......................................................................................)
ตาแหน่ง............................................................................

หมายเหตุ

..

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายความว่า ผู้ถอื หุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น ตามที่คณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
2. กรณีเป็นนิติบุคคลผู้ลงนามต้องเป็นผู้มีอานาจตามหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียดให้ผู้เสนอราคาจัดพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้
3. กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลให้ผู้เสนอราคาจัดทาบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้นแนบประกอบด้วย

